
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat 
přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Změna jídelního lístku vyhrazena
Dobrou chuť přejí - Průchová Helena, vedoucí provozu s kolektivem

JÍDELNÍ LÍSTEK
platný od 11.8. do 18.8.2017       

Váha syrového masa s.k. 150 gramů
Váha syrového masa b.k. 100 gramů

Alergeny

PO POLÉVKA Pórková s houbami 1,7,9

11.08. OBĚD I. Vepřová kýta na paprice s houskovým knedlíkem 1,3,7

OBĚD II. Krůtí maso na majoránce s dušenou rýží, sterilovaný okurek 1

 OBĚD III. 1

OBĚD IV. Vanilkový pudink s piškoty, ovocem a strouhanou čokoládou, loupáčky 1,3,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ÚT POLÉVKA Dýňový krém 1,7,9

12.08. OBĚD I. Hovězí kostky v koprové omáčce s bramborem 1,3,7

OBĚD II. Špagety s vepřovým masem, rajčaty a paprikami sypané sýrem 1,3,6,7

OBĚD III. Kynutý alpský knedlík s krémem sypaný mákem 1,3,7

OBĚD IV. Salát z jablek, sýra, šunky a hrášku s jogurtem, finský rohlík 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ST POLÉVKA Čočková 1,7,9

13.08. OBĚD I. 1,6,9

OBĚD II. Vepřový steak ‟GYROS‟ s bramborem, okurkový salát 1

OBĚD III. Nudlový nákyp s ovocem, rozinkami a tvarohem 1,3,7

OBĚD IV. Paštikový krám s jarní cibulkou, čínské zelí s mrkví, chléb 1

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

ČT POLÉVKA Kuřecí vývar s těstovinou a zeleninou 1,3,7,9

14.08. OBĚD I. 1,3,7

OBĚD II. Rybí filé na rajčatech s bramborem 1,4

OBĚD III. Zeleninový kus kus sypaný Balkánským sýrem 1,7

OBĚD IV. Salát z těstovinové rýže s Nivou a jogurtem, okurek, sojový rohlík 1,6,7

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

PÁ POLÉVKA Valašská kyselica 1,7,9

15.08. OBĚD I. Smažený vepřový řízek, brambor s máslem, tatarská omáčka 1,3,7,10

OBĚD II. Vepřová játra na cibulce s dušenou rýží, švestkový kompot 1

OBĚD III. Špenátové lasagne zapečené se sýrovým bešamelem 1,3,7

OBĚD IV. Fazolový salát se šunkou a křenem, vícezrnný trojhránek 1,6,11

NÁPOJ Čaj/Ovocný nápoj

Provozovna 04 
Kosmonautů 8 
Olomouc

Hajducké kysané zelí s uzeným masem ( směs kysaného zelí, mletého masa, 
cibule a slaniny ), chléb

Kuřecí ragú po curyšsku ( maso na nudličky, pórek, celer, žampiony ) s dušenou 
rýží

Sekaná pečeně, svíčková na smetaně, houskový knedlík
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